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Magyar Jégkorong Szövetség 
 

2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának  
kiegészítő melléklete 

 

I. Általános kiegészítések 
 

1. A civil szervezet bemutatása 

1.1. A gazdálkodó főbb adatai 

- székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
- adószám: 19011448-2-42 

- nyilvántartási szám: 01-07-0000014 

- beszámoló aláírására jogosult személy: Sipos Levente Zsolt (születési idő: 1978.07.15, anyja 

neve: Pálovics Zsuzsanna. lakóhely: 1118 Budapest, Kézdiszentlélek utca 4, szig. szám: 962346KE) 
- könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: 

Lepsényi András István (születési idő: 1978.06.08, anyja neve: Baranyai Valéria, lakóhely: 8200 

Veszprém, József Attila utca 5., szig. szám: 447761RA) 
 - internetes honlap címe: www.jegkorongszovetseg.hu 

 - működési forma: sportági szakszövetség 

 - alapítás, alakulás időpontja: 1990.01.01. 

 - a beszámoló felülvizsgálatát végző könyvvizsgáló:  
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 

  1221 Budapest, Tanító utca 15.2. 

  A társaság könyvvizsgálója: Varga János.  
  Nyilvántartási száma: 007319 

  Igazolvány száma: 008785 

 
- cél szerinti tevékenységi (ebből közhasznú tevékenységi) kör 2021-ben: 

 

- szabályzatok kiadásával biztosította a sportág rendeltetésszerű működését 

- a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakította a sportág  

versenyrendszerét, megszervezte a sportág versenyeit e versenyrendszer   

alapján 

- meghatározta a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken,  

mérkőzéseken való részvételét 

- részt vett a sportági nemzetközi szövetség munkájában, szervezte a sportág  

részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban 

- működtette a válogatott kereteket, elősegítette a sportágához tartozó  

   sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken 

- meghatározta a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit, az utánpótlás  

   fejlesztését és gondoskodott ezek megvalósításáról 

- képviselte a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai  

   tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt,  

   valamint a nemzetközi sportéletben 

- az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtott  

   tagjainak, közreműködött a tagok közötti viták rendezésében 

- elősegítette a sportágában működő sportszakemberek képzését és  

továbbképzését 

- meghatározta a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodott  

annak végrehajtásáról 

http://www.jegkorongszovetseg.hu/
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- ellenőrizte a sportág versenyrendszerében szervezett, vagy –

versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos  

lebonyolítását. 

- ellátta az alapszabályában, a sportág nemzetközi szabályzataiban, illetve a  

jogszabályokban meghatározott feladatokat.  

- vállalkozói tevékenységi kör: reklám szponzori bevételek 

2. A számviteli politika fő vonásai 

 
2.1. Az egyéb (civil) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) 

Kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet szerinti 

eredmény-kimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és 
az eredmény-kimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági 

mellékleteket is tartalmazza.  

 

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év 
december 31. napja, mely a civil szervezet mérlegkészítés időpontja is.  

 

 2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások 
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO-

módszer szerint meghatározott bekerülési érték. 

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált 
haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a 

teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.  

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, decemberi utolsó hivatalos 

devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 
 

 2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága 

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig 
számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 

előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámoljuk. 

2.4. A számviteli politika 2021-ben átdolgozásra került, egy új számviteli politikát fogadott el 

a Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége.  

 
3. A számviteli alapelvektől nem térünk el. 

 

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése  
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II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 
 

1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása 

       Nincs ilyen tétel 

1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése 
       Nincs ilyen tétel 

1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai 

       Nincs ilyen tétel 
1.4. Az értékelési elvek nem változtak 

1.5. Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokból eredő, az 

eredményt befolyásoló eltérések nincsenek 

1.6. Nincsenek olyan pénzügyi kötelezettségeink, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a 

jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek összegére. 

 
2. Eszközök 

 

2.1. Befektetett eszköz állományváltozása 
 

Bruttó érték   

  

  
Immateriális 

javak 

Tárgyi 

eszközök 

összesen 

Mindösszesen 

nyitó 150 382 807 2 120 185 306 2 270 568 113 

növekedés 7 402 495 303 557 668 310 960 163 

csökkenés 0 0 0 

záró 157 785 302 2 423 742 974 2 581 528 276 

    

    Écs   

  

  
Immateriális 

javak 

Tárgyi 

eszközök 

összesen 

Mindösszesen 

nyitó 105 483 225 1 012 926 861 1 118 410 086 

növekedés 22 103 294 456 107 995 478 211 289 

csökkenés 0 0 0 

záró 127 586 519 1 469 034 856 1 596 621 375 

    

    Nettó érték   

  

  
Immateriális 

javak 

Tárgyi 

eszközök 

összesen 

Mindösszesen 

nyitó 44 899 582 1 107 258 445 1 152 158 027 

növekedés 7 402 495 303 557 668 310 960 163 

csökkenés 22 103 294 456 107 994 478 211 288 

záró 30 198 783 954 708 119 984 906 902 
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A befejezetlen beruházások értéke: 221 741 320 Ft, mely összeget a fenti táblázat nem tartalmaz. 
 

 

 

2.2. A Társaság eszközeinek összetétele 
 

 

Megnevezés 

2020 2021 

Összeg (eFt) Megoszlás % Összeg (eFt) Megoszlás % 

Befektetett eszközök 1 361 923 14,51 1 206 648 14,42 

Készletek  0 0 166 821 1,99 

Követelések  112 475 1,19 167 926 2,01 

Értékpapírok  0 0 0 0 

Pénzeszközök  7 390 520 78,70 6 206 235 74,16 

Aktív időbeli elhatárolások  525 532 5,60 620 668 7,42 

Eszközök összesen 9 390 450 100,00 8 368 298 100,00 

 

A készletek tekintetében az előző üzleti évhez képest jelentős változás történt. A Szövetség 2021-től 

minden sportfelszerelést és sportruházatot mindaddig készleten tart nyilván, míg azok, használat 
céljából a válogatottaknak, szakembereknek végleges használatra kiosztásra nem kerülnek, illetve 

használat során olyan igénybevételnek lesznek kitéve, míg további használatuk nem lesz lehetséges.  

 
3. Források 

 

3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása  
       Nincs lekötött tartalék 

3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett   

       céltartalék, illetve annak felhasználási összege jogcímek szerinti részletezésben  

       Nincs ilyen 
3.3. Nincs hátrasorolt kötelezettségek értéke. 

3.4. Kötelezettségek között van 3 650 MFt utófinanszírozásra kapott TAO támogatás 

 

3.5. A források összetétele 

 

Megnevezés 

2020 2021 

Összeg (eFt) Megoszlás % Összeg (eFt) Megoszlás % 

Saját tőke 841 376 8,96 1 189 011 14,21 

Rövid lejáratú kötelezettségek  5 191 241 55,28 3 981 726 47,58 

Passzív időbeli elhatárolások  3 357 833 35,76 3 197 561 38,21 

Források összesen 9 390 450 100 8 368 298 100 

 

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2021. év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 2020 (eFt) 2021 (eFt) 

Arány    

(%) 

Változás 

(eFt) 

Induló tőke 19 067 19 067 0 0 

Tőkeváltozás 414 222 822 309 198,52 408 087 

Lekötött tartalék     

Értékelési tartalék     

Tárgyévi eredmény 408 087 347 635 85,19 -60 452 

- ebből cél szerinti (Közhasznú) 

tev. tárgyévi eredménye 
251 810 159 964 63,53 -91 846 

-Vállalkozási tev. eredménye 156 277 187 671 120,09 31 394 
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Civil szervezet saját tőkéjének alakulása 
 

Alapításkor befizetett összeg  19 067eFt                

2007. év 13 857 eFt  

2008. év                  35 105 eFt  

2009. év      33 280 eFt  

2010. év      57 222 eFt  

2011. év         101 492 eFt  

2012. év 272 355 eFt  

2013. év 291 501 eFt 

2014.év 292 804 eFt 

2015. év 293 349 eFt 

2016. év 293 547 eFt 

2017. év 294 050 eFt 

2018. év 422 405 eFt 

2019.év 433 288 eFt 

2020.év 841 376 eFt 

A saját tőke tárgyévi értéke 1 189 011 eFt 

 

Néhány fontosabb mutató alakulása 

    

M e g n e v e z é s 2020 2021 Változás 

Tőkeerősség (Saját tőke/Források) 8,96% 14,21% 5,25% 

Saját tőke tárgyévi növekedésének mértéke (Saját 

tőke/Jegyzett tőke) 
4 412,73% 6 235,96% 1 823,23% 

Eladósodottság foka (Kötelezettség/Összes eszköz) 55,28% 47,58% -7,7% 

Likviditási mutató I. (Forgó eszköz/Kötelezettség) 144,53% 164,28% 19,75% 

Tőkearányos adózott eredmény (Adózott 
eredmény/Saját tőke) 

48,50% 29,24% -19,26% 
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Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Alaptevékenység bevételének részletezése: 

         

                   eFt  eFt 

 2020 2021 

Átigazolás, nevezés, kölcsönadási 

mérkőzési versenyengedély díj, egyéb 
alaptevékenység bevétele 

525 383 772 969 

    Éves tagdíj 34 891 33 192 

    Egyéb bevétel 3 311 480 

    Támogatás 3 115 982 2 570 870 

    Különféle egyéb bevételek 9 259 102 122 

    Pénzügyi műveletek bevételei 6 155 3 824 

Összesen:                                                          3 694 981 3 483 457 
 

   

 
A vállalkozási tevékenység bevétele: 

       eFt          eFt 

 2020 2021 

Reklám 74 223 116 634 

Közvetített szolg. 95 495 131 034 

Egyéb bevétel 28 639 47 030 

Export árbevétel 52 329 31 585 

Pénzügyi műveletek bevétele 419 359 

Összesen: 251 105 326 642 

 

 

 

Anyagjellegű ráfordítások 
       eFt   eFt 

 2020 2021 

   Anyagköltség 231 772 56 788 

   Igénybe vett szolgáltatások értéke 844 205 900 855 

   Egyéb szolgáltatások értéke 16 936 12 356 

   Eladott áruk beszerzési értéke 16 0 

   Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 305 701 498 120 

Anyagjellegű ráfordítások 1 398 631 1 468 119 

 

 

Egyéb ráfordítások 

       eFt   eFt 

 2020 2021 

    Érték.immat.j.,tárgyi eszk.könyv sz. 0 0 

    Adók, illetékek, hozzájárulások 63 077 62 444 

    Adott támogatások 668 236 276 040 

    Egyéb ráfordítások 1 445 26 071 

   Egyéb ráfordítások 732 758 364 555 
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Általános kiegészítések: 

 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak az üzleti évben. 

 

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nem voltak. (eredményre, az eszközök és a források 

állományára gyakorolt hatásuk) 

 

 

 

KIMUTATÁS  

a kapott / felhasznált támogatásokról 

 

Támogató megnevezése Támogatott cél  eFt 

  Előző évi Tárgy évi 

1. Központi költségvetési szerv  355 394 540 644 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Hírcsák Program -3  

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportszakmai program támogatása 
500 MFt 

143 729 71 128 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportszakmai program támogatása 

400 MFt 

194 000 149 093 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportszakmai program támogatása 
300 MFt 

 211 000 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Olimpiai és VB felkészülés 2020 10 600 7 720 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Olimpiai és VB felkészülés 2021  18 300 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Heraklész és Sport XXI program 
19/20 

4 171  

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Heraklész és Sport XXI program 

20/21 

2 897 7 603 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Heraklész és Sport XXI program 
21/22 

 10 500 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma ORV 21/22  2 500 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma COVID támogatás  47 800 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Sárközy emléktorna  15 000 

2. Önkormányzati támogatás   76 309 

Budapest Főváros Kormányhivatala Ágazati bértámogatási program  76 309 

4. Nemzetközi forrás  40 031 36 659 

International Ice Hockey Federation Carpathian Youth Program 5 448  

International Ice Hockey Federation WW18 I A  5 535 2 998 

International Ice Hockey Federation Egyéb támogatás 29 048 28 364 

Comission Europeenne EWIHC U16 Womens Cup  5 297 

5. Belföldi jogi személyektől kapott támogatás  117 972 17 281 

Erste Bank Hungary Zrt. Szabad felhasználású támogatás 25 380  

Budaskate SE Szabad felhasználású támogatás  100 

Sün HC Jégkorong SE Szabad felhasználású támogatás  40 

AO IK ASE Magyarországi Fióktelepe 2020 48 208 9 707 

AO IK ASE Magyarországi Fióktelepe 2019 44 384  

AO IK ASE Magyarországi Fióktelepe 2018  7 434 

6. Más gazdálkodóktól kapott támogatás Szabad felhasználású támogatás 769 2 826 

7. TAO támogatás   2 444 051 1 749 693 

8. Kiegészítő támogatás Működés 157 079 147 028 

Összesen:  3 115 296 2 570 440 

NAV Szja 1 %-a Működés, up válogatottak 686 430 

 
A 2021. üzleti évtől a „kapott/felhasznált” támogatásokról szóló kimutatás a felhasznált támogatások 

összegét tartalmazza, részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza a támogatások bemutatását. 
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A Magyar Jégkorong Szövetség támogatási program keretében kapott visszatérítendő 

(kötelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott.  
A Szövetség 2019-ben és 2020-ban, az Emberi Erőforrás Minisztériumától kapott két részletben 

mintegy 800 millió forint támogatást és ebből még 2019-ben felhasznált 211 millió forintot, amelyet a 

2021-es üzleti évben oldott fel az passzív elhatárolásokból és számolta el az eredményben, tekintettel 

arra, hogy a kapott forráshoz kapcsolódó pályázati anyag többször változott és a 2021. évben történt 
meg az utolsó módosítás és ennek megfelelően tudta ezt az összeget a Szövetség elszámolni. 

 

 

III. Tájékoztató kiegészítések 
 

 

KIMUTATÁS  

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 
 

 

Nem volt juttatásban részesülő vezető tisztségviselő. 
 

2. A tárgyévben foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása 

 
              eFt 

Tétel-

szám 
Megnevezés  Előző évi összeg   Tárgyévi összeg  

a b  c  e 

A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 974 713 1 144 419 

1. Bérköltség 821 015 936 882 

    ebből: - megbízás díjak 501 423 536 917 

                tiszteletdíjak 0           0 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 42 434 72 066 

3. Bérjárulékok 111 264 135 471 

 

A szervezetnél foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 52,83 fő, ebből női 

foglalkoztatottak létszáma 32 fő. 
2021.12.31-én a mérlegforduló napján a szellemi foglalkoztatottak létszáma 56 fő, fizikai 

foglalkoztatottak létszáma 0. 

 
 

IV. Szöveges beszámoló 
 

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

1927-ben alakult meg a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) jogelődje, amely 

irányítja a hazai jégkorong sportot, mind a női, mind a férfi szakágban egyaránt. 
 

Az alapítói cél elérése érdekében a Szövetség 

 Irányítja, fejleszti és népszerűsíti a hazai jégkorongozást; 

 Elősegíti a sportbaráti kapcsolatot a tagszervezetek között; 

 Szorgalmazza a fair-play alapelveit a játékban és az életben egyaránt; 

 Részt vesz a dopping elleni tevékenységben; 

 Működteti és szervezi a jégkorongozás nemzetközi szabályrendszerének megtartását szolgáló 

versenybírói rendszert. 
 

A Magyar Jégkorong Szövetség elkötelezi magát a sportágban érintett fiatalok sokoldalú képzése 

mellett.  
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A Szövetség, mint önállóan működő szervezet – összhangban az Európai Uniós országokban 

elfogadott alaptételekkel – magára nézve a következő elvek betartását vallja kötelezőnek: 
 

 becsületesség, 

 egyenlőség, 

 fair-play, 

 közösség-építés, 

 önkéntesség. 

 

A fenti alapelvek átitatják a Szövetség irányító (szakmai) testületének munkáját, a válogatott és az 
egyesületi munkát vezető edzői stáb tevékenységét, valamint minden olyan személy hozzáállását, aki 

részt vállal a jégkorong sportágban. 

 

Közhasznú Tevékenységek 

 

 A Szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatását a szövetség 

tagjain kívül bármely más személy is igénybe veheti. 

 

A Szövetség által végzett közhasznú tevékenység: sport, a munkaviszonyban és a polgári 

jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 

 
A Szövetség sportágában kizárólagosan jogosult: 

 

1. meghatározni a Sporttörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt, illetve külön jogszabályok által 
előírt egyéb szabályzatokat, azokkal biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését; 

 

2. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 
versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos 

bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi 

versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 

 
3. részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a 

nemzetközi sportkapcsolatokban, 

 
4. működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 

részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

 
5. meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 

 

6. képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Olimpiai 
Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a 

nemzetközi sportéletben, 

 
7. az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a 

tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését 

és továbbképzését, 

 
8. meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 

végrehajtásáról, 

 
9. gondoskodni a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, a 

versenyengedélyek kiadásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltatni az 

állami sportinformációs rendszernek, 
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10. megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség 

által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők 
Magyarországon történő versenyzéséhez, 

 

11. a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 

sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni, 

 

12. érvényesíteni a doppingtilalmat, 
 

13. meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket. 
 

14. A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi 

szerződéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 36-37. §-ban meghatározott módon - a sportági 

sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is. 
 

 

Az üzleti évet megelőző évet érintő események 

 

A 2020-as évre vonatkozóan beadott közhasznúsági jelentés, kiegészítő melléklet és könyvvizsgálói 

jelentés ismételten beadásra került az Országos Bírósági Hivatal elektronikus felületére, mert az 
eredetileg feltöltött könyvvizsgálói jelentés nem a végleges, általuk aláírt példány volt, hanem egy 

„MINTA” vízjellel ellátott verzió.  

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok 
 

A 2021-es évben a Magyar Jégkorong Szövetség több kiemelt esemény szervezett Ezek közül a 

legjelentősebbek az alábbiak voltak: 
 

2021.04.02-04.03: Felnőtt Férfi Magyar Kupa Final Four, Debrecen 

2021.04.06-04.17: Felnőtt Férfi Válogatott Három Nemzet Torna, Budapest 

2021.06.16-06.20: Skoda tábor (a Magyar Jégkorong Szövetség legnagyobb utánpótlás tábora), Érd 
2021. 08.23-08.29: Olimpiai Reménységek Versenye Férfi U18-as korosztályban, Budapest 

2021.09.11: Szuperkupa, Budapest 

2021. 10.10-10.13: Sárközy Tamás Emléktorna, Nemzetközi Férfi Felnőtt Torna, Budapest 
 

 

Fordulónap utáni események 
 

A 2022-es év dupla sportsikerrel kezdődött, az olaszországi Asiagoban megrendezésre kerülő U18 

Férfi Divízió I/B Világbajnokságot megnyerte a Magyar Férfi U18-as Válogatott, ezzel kiharcolta a 

feljutást a Férfi Divízió I/A csoportba, akárcsak a Férfi Felnőtt válogatottunk, akik a szlovéniai 
Ljubljana-ban megrendezésre kerülő Divízió I/A Világbajnokságon második helyezést elérve, feljutott 

az Elit „A” Csoportos Világbajnokságra. 

 
A 2022. év, a fenti sportsikerek mellett, gazdasági szempontból több kihívást tartalmazó év lesz a 

Szövetség számára, tekintettel az orosz-ukrán válság negatív gazdasági hatásaira, valamint az 

energiaár-robbanásnak a jégkorong sportágra gyakorolt kedvezőtlen kihatására. 
A fentiek mellett a Szövetségnek fel kell készülnie arra, hogy a jelenlegi sportfinanszírozási politika 

2023.06.30-át követően jelentősen megváltozhat, illetve akár a 2022/2023-as szezonban is a 

kormányzat hozzányúlhat a mostani, sportot kedvezően kezelő támogatási rendszerhez, ez a 

kedvezőtlen makrogazdasági hatások miatt megváltozhat. 
A Szövetség gazdálkodásában a következő szezontól, azaz 2022. július 1-től strukturális változások 

lesznek, ugyanis szigorú keretgazdálkodásra áll át a Szövetség, amelynek keretében egy szabályozott 

rendszerben tudnak a kijelölt keretgazdák önállóan dolgozni a részükre meghatározott pénzügyi 
keretekkel. Ettől hatékonyabb és rugalmasabb működést várunk.  
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Továbbá a Szövetség folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdasági helyzetet és rendszeresen vizsgálja, 

likviditási helyzetét és amennyiben szükséges lesz, úgy gazdálkodását azonnal hozzá tudja igazítani a 
megváltozott helyzethez.  

 

 

1. számú melléklet – 2021. évben folyósított és felhasznált támogatások bemutatása 
 

 

Kelt: Budapest, 2022.05.31. 
 

 

 
 

       Civil szervezet képviseletére 

jogosult személy aláírása 
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1. számú melléklet – 2021. évben kapott és felhasznált támogatások részletes bemutatása 

 
 

Támogatási Program 

elnevezése 
Magánszemélyektől kapott támogatások 

Támogató megnevezése magánszemély  

Támogatás forrása magánszemély/más gazdálkodó 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft): 2 825 817 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 825 817 

-tárgyévben felhasznált összeg: 2 825 817 

-tárgyévben folyósított összeg: 2 825 817 

Támogatás típusa 
 szabad felhasználású támogatás – fordítható a Szövetség általános 
működésére  

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi  - 

Dologi                                                                             2 825 817  

Felhalmozás  - 

Összesen                                                                            2 825 817  

Szöveges bemutatás: 
szabad felhasználású támogatások, melyet a Magyar Jégkorong 
Szövetség általános működésének költségeire fordítottunk 

 
 

 

Támogatási Program 

elnevezése 
Működésre fordítható szabad felhasználású támogatás 

Támogató megnevezése belföldi jogi személy 

Támogatás forrása más gazdálkodó 

Támogatás időtartama 

(év) 
2021.év 

Támogatás összege (Ft):                                                                         140 000  

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
                                                                        140 000  

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
                                                                        140 000  

-tárgyévben folyósított 

összeg: 
                                                                        140 000  

Támogatás típusa 
 szabad felhasználású támogatás – fordítható a Szövetség általános 

működésére 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 
 

Személyi   

Dologi                                                                          140 000  

Felhalmozás   

Összesen                                                                         140 000  

Szöveges bemutatás: 
Szabad felhasználású támogatás, melyet a Magyar Jégkorongszövetség 

általános működésének költségeire fordítottunk 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Infrastruktúra fejlesztés és felnőtt válogatottak versenyeztetése 

Támogató megnevezése külföldi jogi személy belföldi fióktelepe 

Támogatás forrása más gazdálkodó 

Támogatás időtartama (év) 2020.08.18-2020.12.18 (meghosszabbítva) 

Támogatás összege (Ft): 59 132 541 

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
10 924 633 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
9 707 053 

-tárgyévben folyósított 

összeg: 
- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő támogatás 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 
 

Dologi  9 707 053 

Felhalmozás 
 

Összesen 9 707 053 

Szöveges bemutatás: 

A Magyar Jégkorong Szövetség jégpályák infrastruktúrájának 2020. 

évben történő fejlesztésre, különösen a jégpályák tervezésére, 

előkészítésére, valamint különféle eszközök megszerzésére a már 

működő és a további fejlesztés alatt lévő jégpályák felújítási 
programjainak keretében, ezen felül a felnőtt nemzeti válogatottak 

utazási, valamint a 2020.évi versenyeztetési költségeinek fedezésére 

szolgál.  
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Támogatási Program 

elnevezése 
IIHF - WW18 I A 1st 

Támogató megnevezése International Ice Hockey Federation 

Támogatás forrása nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama (év) 2021-2022 

Támogatás összege (Ft):                                                                   32 025 594  

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
                                                                  32 025 594  

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
                                                                    2 998 302  

-tárgyévben folyósított 

összeg: 
                                                                  32 025 594  

Támogatás típusa  vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 
 

Személyi  - 

Dologi                                                                      2 998 302  

Felhalmozás  - 

Összesen                                                                     2 998 302  

Szöveges bemutatás: 

A Nemzetközi Jégkorong Szövetségtől a Női U18 DIV I/A 

Világbajnoksággal (felkészülés és mérkőzések) kapcsolatosan 

felmerült mindennemű költség támogatására kaptuk meg 
2021.decemberében az I. részletet, 100.000 USD összegben. A 

világbajnokság eredetileg 2022. januárjában lett volna megrendezve, 

de a COVID világjárvány miatt a Nemzetközi Jégkorong Szövetség 
az elhalasztás mellett döntött, így az esemény 2022. áprilisában lett 

pótolva. A támogatás II. részletét a világbajnokság zárását követően 

folyósítják. 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Comission Europeenne - EWIHC U16 Womens Cup 

Támogató megnevezése Comission Europeenne 

Támogatás forrása nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama (év) 2020-2023 

Támogatás összege (Ft): 92 632 400 

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
91 333 272 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
5 297 140 

-tárgyévben folyósított 

összeg: 
- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 
 

Személyi - 

Dologi 5 297 140 

Felhalmozás - 

Összesen 5 297 140 

Szöveges bemutatás: 

A projekt összesen 22 partnert egyesít 16 különböző országból. 10 

jégkorongszövetség partnerként, 4 társult partnerként és 8, a 
sportághoz kapcsolódó szervezet társult partnerként működik együtt 

a fiatal lányok segítésében, egyenlő esélyek biztosításával a 

jégkorongozás során. Általában a jégkorongsportban a férfi 
játékosoknak több esélyük van arra, hogy karrierjük során profi 

szintre jussanak. Ezen egyenlőtlenségek miatt a női játékosok 

nagyobb valószínűséggel hagyják abba az U14-es és U16-os 
korosztályban (azaz 12 és 16 éves kor között), mert már nem 

játszhatnak a fiúkkal. Ezért projekt fő célja, hogy ezt a szakadékot 

áthidaljuk, és egyenlő esélyeket teremtsünk azoknak a lányoknak, 

akik úgy döntenek, hogy elkezdik ezt a játékot játszani. A projekt 
nem csak a játékosokra összpontosít, hanem nagy hangsúlyt fektet a 

női jégkorongban érintett valamennyi szereplőre, például az edzőkre, 

a menedzserekre és a játékvezetőkre. A projekt fő gondolata a 
következő ideológia körül forog: "Nem csak a lányok 

jégkorongozáson belüli és kívüli képzéséről van szó, hanem a 

támogató személyzet fejlesztéséről is, hogy jobban felkészülten 
segíthessék a fiatal lányokat, és több gyereket vonzzanak a 

programba." 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Ágazati bértámogatási program 

Támogató megnevezése Budapest Főváros Kormányhivatala 

Támogatás forrása GINOP-5.3.10-VEKOP-17, központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2020.11.01-2021.05.31 

Támogatás összege (Ft): 76 463 637 

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
76 463 637 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
76 309 052 

-tárgyévben folyósított 

összeg: 
76 463 637 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 76 309 052 

Dologi - 

Felhalmozás - 

Összesen 76 309 052 

Szöveges bemutatás: 

A Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletében rögzítettek 
szerint döntött a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi 

intézkedésekről. A rendelet bizonyos főtevékenységek esetében 

adófizetési kedvezményről határozott. Tekintettel arra, hogy a 
Magyar Jégkorong Szövetség a meghatározott főtevékenységek 

körébe tartozott, ezért részt vett az „Ágazati bértámogatási 

programban - GINOP-5.3.10-VEKOP-17”. 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Héraklész Program, Sport XXI Program, ORV  2020/2021 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/1372-2/2020/központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 17 hónap 

Támogatás összege (Ft): 12 500 000 

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
9 603 088 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
7 603 088 

-tárgyévben folyósított összeg: -2 000 000 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 7 603 088 

Felhalmozás - 

Összesen 7 603 088 

Szöveges bemutatás: 

A Héraklész Program támogatásából valósult meg az U20, U18, 

U17 és U16 válogatottak felkészülési edzőtáborainak szállása, 

étkezése, és személyszállítása. A Sport XXI. Program támogatásából 
finanszírozzuk az U14 Tehetséggondozó Program működését, a 

korosztály edzőtáborainak jégidejét, valamint szállás-étkezési 

költségét. Az ORV program keretén belül célunk a sportág 
népszerűsítése mellett egy igazi közösségformáló rendezvény 

megszervezése, ahol a válogatott magyar játékosok hazai közönség 

előtt játszanak és a világ élvonalába tartozó külföldi játékosokkal 
játszhatnak. 2020-ban az ORV torna nem valósulhatott meg a Covid 

19 világjárvány miatt. 
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Támogatási Program 

elnevezése 

2020. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési 

költségek 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/87-3/2020/központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 18 hónap 

Támogatás összege (Ft): 18 320 000 

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
7 720 000 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
7 720 000 

-tárgyévben folyósított összeg: - 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 7 720 000 

Felhalmozás - 

Összesen 7 720 000 

Szöveges bemutatás: 

A felnőtt válogatott A csoportba való felkészüléséhez a 
Szövetségünk az elkövetkezendő években is minden lehetséges 

feltételt igyekszik megteremteni a játékosok számára. Ennek 

megfelelően gazdasági-pénzügyi hátteret is biztosítani kell, melynek 

része a Magyar Jégkorong Szövetség apparátusának helyszínét 
biztosító épület bérlése és a megfelelő sportszakember állomány 

finanszírozása. A felnőtt FFI válogatott 2020-ban Divízió I/A 

világbajnokságon vett volna részt Ljubljanában 2020.04.27-
2020.05.03 között. Azonban a világjárvány miatt ez a rendezvény 

elmaradt, az erre kapott támogatást 7 720 000 Ft-ot 2021 évi VB 

felkészülési mérkőzéseken használjuk fel. 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Héraklész Program, Sport XXI Program 2021/2022 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/335-2/2021/központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 17 hónap 

Támogatás összege (Ft): 10 500 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 500 000 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
10 500 000 

-tárgyévben folyósított összeg: 10 500 000 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 10 500 000 

Felhalmozás - 

Összesen 10 500 000 

Szöveges bemutatás: 

A Héraklész Program 2020-2021-es mostani és a 2021-2022-es 
szezonban is a Magyar Jégkorong Szövetség hosszú távú 

utánpótlás-fejlesztési koncepciójába illeszkedő, sportszakmai 

szempontok alapján összeállított program szerint tevékenykedik a 

négy női, valamint mind a nyolc férfi korosztály összehangolt 
részvételével. Fő szempont a tehetségek – mint a sportág 

működésének egyik fő erőforrása – megtartása, sportági 

motivációjuk, teljesítőképességük megőrzése, és fejlesztése. 
Szeretnénk megteremteni a lehetőséget a Világbajnokságokon 

történő bennmaradásra és feljutásra egyaránt. SPXXI program: Az 

U15 és U14 régiós tehetséggondozó program egységes szakmai 
követelményeként megfogalmazzuk, hogy kizárólag szakképzett 

edzőket alkalmazunk edzőként, és szorgalmazzuk, hogy az edzőink 

– akár előadóként is - vegyenek részt a továbbképzéseken. 
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Támogatási Program 

elnevezése 

2021. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési 

költségek 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/243-2/2021/központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 12 hónap 

Támogatás összege (Ft): 18 300 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 18 300 000 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
18 300 000 

-tárgyévben folyósított összeg: 18 300 000 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 18 300 000 

Felhalmozás - 

Összesen 18 300 000 

Szöveges bemutatás: 

A felnőtt válogatott A csoportba való felkerüléséhez a sportolóink 

teljesítményének maximalizálása elengedhetetlen, melyhez 
szövetségünk az elkövetkezendő években is minden lehetséges 

feltételt igyekszik megteremteni a játékosok számára. Legfőképpen 

a kondicionális képességek fejlesztésében látjuk az elmaradást, 
melynek orvosolására erőnléti edzőket alkalmazunk. Ennek 

megfelelő gazdasági-pénzügyi hátteret is biztosítani kell, melynek 

része a Magyar Jégkorong Szövetség apparátusának helyszínét 

biztosító épület bérlése és a megfelelő sportszakember állomány 
finanszírozása nem csak jégkorong specifikus, de mentális és 

erőnléti irányban is. 

A fent felsorolt feladatok nagy anyagi terhet rónak az MJSZ-re és az 
egyéb meglévő források (TAO) ezekre a célokra nem, vagy csak 

minimális mértékben használhatók fel. Mint az az előbbiekből 

kitűnik, az EMMI támogatása létfontosságú a magas színvonalú 
válogatott munka érdekében. 
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Támogatási Program 

elnevezése 
ORV 2021/2022 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/3996-2/2021/központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 5 hónap 

Támogatás összege (Ft): 2 500 000 

-ebből a tárgyévre jutó 

összeg: 
2 500 000 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
2 500 000 

-tárgyévben folyósított összeg: 2 500 000 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 2 500 000 

Felhalmozás - 

Összesen 2 500 000 

Szöveges bemutatás: 

Az U18-as férfi válogatottak Olimpiai Reménységek Versenyének 

programja Magyarországon került megrendezésre 2021 
augusztusában, ahol a magyar csapat Szlovákia, Lengyelország és 

Olaszország csapataival játszott egy körmérkőzéses tornát. 

Az U18-as női válogatottak Olimpiai Reménységek Versenyének 

programja Szlovákiában kerül megrendezésre 2021 decemberében, 
ahol Magyarország mellett Csehország, Lengyelország és Szlovákia 

csapatai mérkőznek meg egymással. 

Az ORV program keretén belül kapott támogatást szállásra, 
étkezésre, jégbérleti díjra és szállítási költségek kifizetésére 

használja fel a Szövetség. 
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Támogatási Program 

elnevezése 
COVID járvány miatti támogatás 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/4197-2/2021/központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 21,5 hónap 

Támogatás összege (Ft): 47 800 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 47 800 000 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
47 800 000 

-tárgyévben folyósított összeg: 47 800 000 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 47 800 000 

Felhalmozás - 

Összesen 47 800 000 

Szöveges bemutatás: 

A COVID-19 világjárvány hatása Magyarországon 2020. 

márciusában jelentkezett olyan mértékben, amelynek következtében 

a Kormányzatnak a sportágak működésére is kiható intézkedéseket 
kellett hozni. Az ezt követő időszakot a Szövetség arra fordította, 

hogy a Kormány által hozott jogszabályoknak megfelelően a 

jégkorongsportág a legjobban legyen felkészítve arra, hogy a 

jégkorong bajnoki rendszerek biztonságosan el tudjanak indulni és a 
legkevesebb mérkőzés elhalasztásával sikeresen záródjanak, 

továbbá a válogatottak a fertőzésveszély kizárásával tudják a 

programjaikat megvalósítani. A fentiek megvalósítása érdekében a 
Szövetség a válogatott programok előtt folyamatosan tesztelte a 

programokon résztvevőket (stábtagok, játékvezetők, játékosok, 

rendezvényszervezők), a válogatott játékosok és stábtagok részére 
maszkot biztosított, valamint a programokon résztvevők részére a 

higiénés feltételeket biztosította. A fentiek mellett a Szövetség 

ügyelt arra is, hogy back office munkatársak is biztonságos 

körülmények között tudjanak dolgozni, a munkavállalókat 
rendszeresen teszteltette, valamint maszkot biztosított minden az 

irodában dolgozó munkavállaló részére. 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Sárközy Tamás emléktorna 

Támogató megnevezése EMMI 

Támogatás forrása IX/3480-5/2021 

(központi költségvetés, 

önkorm.költségvetés, 

nemzetközi forrás, más 

gazdálkodó) 

központi költségvetés/"versenysport és olimpiai felkészülés 

támogatása" sor terhére 

Támogatás időtartama (év) 7 hónap 

Támogatás összege (Ft): 15 000 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 15 000 000 

-tárgyévben felhasznált 

összeg: 
15 000 000 

-tárgyévben folyósított összeg: 15 000 000 

Támogatás típusa Vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként 

(Ft)  

Személyi 
 

Dologi 15 000 000 

Felhalmozás 
 

Összesen 15 000 000 

Szöveges bemutatás: 

Az Euro Ice Hockey Challange NÉGY NEMZET Tornasorozatának 

magyarországi eseményét a Magyar Jégkorong Szövetség a tavaly 

elhunyt korábbi elnökéről dr. Sárközy Tamásról nevezte el. 
A torna fontos része a felnőtt férfiválogatott 2022. áprilisi Divizió I. 

világbajnokságra való felkészülésének. 

Négy válogatott játszik teljes körmérkőzést, azaz mindenki játszik 

mindenkivel. Várhatóan 2021. november 12 – 14. között, 
valószínűleg Budapesten a Tüskecsarnokban kerül megrendezésre. 

Elhelyezésük a Novotel Hotelben, illetve a Mercure Budapest 

Castle Hill hotelben lesz és várhatóan csapatonként 30 fővel lehet 
tervezni. A szállás és étkezés összköltsége 30 millió forint körül 

várható. 

A tornát megelőzi csapatunk négy napos edzőtábora várhatóan 30-
35 játékos behívásával. 

A torna végleges időpontját, a részvevő csapatokat még nem tudjuk 

pontosan, ezt legkésőbb a 2021. szeptemberi IIHF kongresszuson 

véglegesítik. 
Mind a négy válogatott 22 játékossal és 8 fős stábbal vesz majd 

részt. A külföldi csapatok november 11-én érkeznek és november 

14-én vagy 15-én távoznak. 
A Tüskecsarnok befogadóképessége jégkorong mérkőzés esetén 

2200 fő. Remélhetőleg telt házas magyar meccsek lesznek, mivel a 

COVID miatt az elmúlt évben elmaradtak a hazai tornák.” 
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Támogatási Program 

elnevezése 
Sportszakmai program támogatása 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása 34673-6/2019 központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 35 hónap 

Támogatás összege (Ft): 500 000 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 315 750 232 

-tárgyévben felhasznált összeg: 71 128 149 

-tárgyévben folyósított összeg: - 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 71 128 149 

Felhalmozás - 

Összesen 71 128 149 

Szöveges bemutatás: 

A magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai 

támogatás, melyből a felnőtt női és felnőtt férfi válogatottak 
programjait, a világbajnokságokra történő felkészülés költségeit és 

a Jégcsarnok rekonstrukciós program kiadásait finanszírozzuk. 

 
 

 

 

Támogatási Program 

elnevezése 
Sportszakmai program támogatása 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/172-7/2020/ központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 35 hónap 

Támogatás összege (Ft): 300 000 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 000 000 

-tárgyévben felhasznált összeg: 211 000 000 

-tárgyévben folyósított összeg: - 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 211 000 000 

Felhalmozás - 

Összesen 211 000 000 

Szöveges bemutatás: 

A magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai 
támogatás, melyből a felnőtt női és felnőtt férfi válogatottak 

programjait, a világbajnokságokra történő felkészülés költségeit és 

a Jégcsarnok rekonstrukciós program kiadásait finanszírozzuk. 

 

 
 

 

 
 

 



25 

 

Támogatási Program 

elnevezése 
Sportszakmai program támogatása 

Támogató megnevezése Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Támogatás forrása IX/4438-3/2020, központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 24 hónap 

Támogatás összege (Ft): 400 000 000 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 206 000 000 

-tárgyévben felhasznált összeg: 149 093 073 

-tárgyévben folyósított összeg: - 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 149 093 073 

Felhalmozás - 

Összesen 149 093 073 

Szöveges bemutatás: 

A magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő 
sportszakmai támogatás, melyből a felnőtt női és felnőtt férfi 

válogatottak programjait, a világbajnokságokra történő felkészülés 

költségeit finanszírozzuk. 

 
 

 

Támogatási Program elnevezése Utánpótlás program támogatása 

Támogató megnevezése Nemzeti Adó és Vámhivatal 

Támogatás forrása magánszemély SZJA 1%, központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021. év 

Támogatás összege (Ft): 430 108 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 430 108 

-tárgyévben felhasznált összeg: 430 108 

-tárgyévben folyósított összeg: 430 108 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 
 

Dologi 
 

Felhalmozás - 

Összesen 430 108 

Szöveges bemutatás: 
A Szövetség utánpótlás programjában felmerülő költségek 
ellentételezésére fordítódott ez a támogatás. 
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Támogatási Program elnevezése TAO SZEMÉLYI TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft): 112 070 525 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 112 070 525 

-tárgyévben felhasznált összeg: 177 498 171 

-tárgyévben folyósított összeg: 112 070 525 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 177 498 171 

Dologi 
 

Felhalmozás 
 

Összesen 177 498 171 

Szöveges bemutatás: 

támogatás felhasználása:  

- MJSZ munkavállalók 

- felnőtt válogatott stábtagok  
bérezése céljából 

 

Támogatási Program elnevezése TAO UTÁNPÓTLÁS TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft): 937 530 877 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 937 530 877 

-tárgyévben felhasznált összeg: 635 562 431 

-tárgyévben folyósított összeg: 937 530 877 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 280 393 538 

Dologi 355 168 893 

Felhalmozás - 

Összesen 635 562 431 

Szöveges bemutatás: 

A támogatás felhasználása: 

- az utánpótlás válogatottak stábtagjainak személyei 

ráfordításai 

- sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése 

- gyógyszerek 

- sportlétesítmény, sportpálya bérlet 

- nevelési költségtérítés 

- versenyeztetéssel összefüggő utazási költségek 
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Támogatási Program elnevezése TAO TÁRGYI ESZKÖZ TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft):  184 389 360     

-ebből a tárgyévre jutó összeg:  184 389 360     

-tárgyévben felhasznált összeg:  301 724 728     

-tárgyévben folyósított összeg: 184 389 360     

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 301 724 728     

Felhalmozás - 

Összesen 301 724 728     

Szöveges bemutatás: 

A támogatás felhasználása: 

- sporteszközök, sportfelszerelések  

- Metodika Központ eszközpark fejlesztés 

- bútorok 

- IT eszközök 

- Pixelot kamerarendszer 

Támogatási Program elnevezése TAO KÉPZÉS TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft):  63 385 536     

-ebből a tárgyévre jutó összeg:  63 385 536     

-tárgyévben felhasznált összeg:  14 987 765     

-tárgyévben folyósított összeg:  63 385 536     

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 1 267 959 

Dologi 13 719 806 

Felhalmozás - 

Összesen 14 987 765     

Szöveges bemutatás: 

A támogatás felhasználása: 

- általános képzés 

- szakképzés 
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Támogatási Program elnevezése TAO VERSENYEZTETÉS TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft):  665 059 096     

-ebből a tárgyévre jutó összeg:  665 059 096     

-tárgyévben felhasznált összeg:  604 227 139     

-tárgyévben folyósított összeg:  665 059 096     

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi - 

Dologi 604 227 139     

Felhalmozás - 

Összesen 604 227 139     

Szöveges bemutatás: 

A támogatás felhasználása: 

- mérkőzés díjak 

- versenyengedélyek díjai 

- tagsági díjak 

- nemzetközi átigazolások 

 

Támogatási Program elnevezése TAO KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft): 124 702 614 

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 124 702 614 

-tárgyévben felhasznált összeg: 50 779 779 

-tárgyévben folyósított összeg: 124 702 614 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 22 891 973 

Dologi 27 887 806 

Felhalmozás  

Összesen 50 779 779 

Szöveges bemutatás:  
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Támogatási Program elnevezése TAO KÖZREMŰKÖDŐI TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése társasági adó 

Támogatás forrása központi költségvetés 

Támogatás időtartama (év) 2021.év 

Támogatás összege (Ft):  26 232 039    

-ebből a tárgyévre jutó összeg:  26 232 039 

-tárgyévben felhasznált összeg:  21 756 717     

-tárgyévben folyósított összeg:  26 232 039 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Felhasználás jogcímenként (Ft) 

Személyi 10 622 222 

Dologi 11 134 495 

Felhalmozás - 

Összesen 21 756 717     

Szöveges bemutatás: 

A támogatás felhasználása: 

- bérszámfejtés költsége 

- könyvvizsgálati díj (TAO pályázathoz kötődően) 
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